
PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS PASTATO PROJEKTAVIMO DARBUS 

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus administracinės paskirties pastato, Savanorių pr. 406A, Kaune 

statybos projektui. 

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Kaunas, Savanorių pr. 406A; 
1901/0063:138. 
Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio tipas – Administracinės 
paskirties pastatas (7.2.); ypatingasis statinys; aukštybinis pastatas (h ≥30 m). 
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita; Komercinės paskirties objektų teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo informacija: Projektuotojas: UAB “Studija 2a”. Autoriai: 
atestuotas architektas, Augustas Audėjaitis (A 1560); architektai: Michail Železniak, Dmitrij Bogatyriov. Tel.: 
+370 614 96688, el. paštas: info@studija2a.lt.  
Statytojas – UAB „Kauno Saulėtekis“, Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas, tel.: +370 37 314459, el. 
paštas: vici@vici.lt.   
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto 
svetainės adresas 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais būdai:  

 Kauno miesto savivaldybės interneto puslapyje adresu www.kaunas.lt. 
 
Visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo dienos gali teikti Projektuotojui pasiūlymus dėl Projektinių pasiūlymų ir 
kreiptis dėl informacijos šiais būdais:  

 El. paštu: info@studija2a.lt, tel. informacijai: +370 614 96688. 
 
Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, 
juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo 
grindžiamas pasiūlymas. 
 
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais ir motyvuotų suinteresuotų asmenų pasiūlymų teikimo laikotarpis: nuo 
2021 m. gegužės 13 d. iki 2021 m. gegužės 27 d. (10 darbo dienų).  
 
Viešasis susirinkimas vyks: 2020 m. gegužės 27 d. 15:30 val., tiesioginio vaizdo transliavimo budu. Nuoroda į 
tiesioginę vaizdo transliaciją: https://global.gotomeeting.com/join/426231461** 
 
 
 
*Dėl susiklosčiusios padėties susijusios su COVID19 šalyje įvestais ribojimais, visa viešinimo procedūra vyks 
nuotoliniu būdu, viešas susirinkimas bus pravestas internetinės vaizdo transliacijos būdu (vadovaujantis 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 681 punktu esant šalyje paskelbtam karantinui). 
Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus 
raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos, į kuriuos turi būti atsakyta STR1.04.04:2017 nustatyta tvarka. 
** Nuoroda galios likus 15 minučių iki viešo susirinkimo pradžios. 
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